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Beszámoló az egyesület 2016. évi tevékenységéről 

 

Az egyesület fő tevékenysége a pusztaszentlászlói víztározón és az alsó tavon, a környezet 

adta lehetőségek kihasználásával a helyi horgászati lehetőség biztosítása.  

Az egyesület kezelésében lévő vízterületeken elsősorban az egyesület tagjai jogosultak 

horgászatra, ugyanakkor lehetőség van a vendéghorgászatra is. 

Az éves program kialakítása annak mentén zajlik, hogy a horgászathoz használt vízpart, a 

tavak közvetlen környezete, szépen rendezett, horgászatra alkalmas és nem utolsó sorban 

turisztikai látványosságnak is elfogadható legyen. Ennek érdekében, tervezetten kerül sor az 

egyesület tagjainak munkájával a vízparti növényzet karbantartására, ápolására, a kaszálások 

végrehajtására. 

A horgászati lehetőség biztosítása érdekében rendszeres haltelepítések szükségesek. Ezzel 

tudjuk elősegíteni azt, hogy a horgászat élménye egyre több személy számra legyen elérhető a 

kezelésünkben lévő horgásztavakon. 

A jelenlegi létszámadatok alapján egyesületünknek 146 tagja van, melyből 25 fő 

gyermekhorgász. Ezen felül 2016. évre 9 db területi engedélyt adtunk ki, illetve 7 olyan 

horgász váltott nálunk állami jegyet, aki nem tag az egyesületnél.   

2016. évben egy tavaszi és négy őszi haltelepítést tartottunk. Összesen 24 q ponty, 4 q amur, 3 

q csuka, 1 q süllő, 4,2 q dévérkeszeg és 10 q takarmányhal (keszeg és kárász) telepítése 

történt meg. Költségvetési kiadásunk nagy részét, ezen halak megvásárlása tette ki. Erre a 

2016. évben 2.981.353 Ft-ot fordítottunk. 

Horgászaink az év során szép fogásteljesítményekkel büszkélkedhetnek, több horgászunk is 

10 kg feletti pontyok, amúrok, harcsák fogásával büszkélkedhet. A fogási naplók összesítése 

alapján a tagságunk által 2016. évben kifogott és elvitt halak mennyisége:  

1351 (1938,5) kg ponty,  

268 (433,4) kg amur,  

24 (9,7) kg csuka,  

150 (56,9) kg süllő,  

7 kg harcsa,  

(3 kg compó),  

208,5 (69,5) kg egyéb hal,  

azaz összesen 2008,5 (2511) kg hal volt (zárójelben  a 2015-ös adat).  
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A leadott napijegyek összesítése alapján a napijegyes horgászok által elvitt halak mennyisége 

145,6 kg ponty, 34 kg amur, 10,8 kg csuka, 40 kg süllő, 29 kg egyéb hal, azaz összesen 237 

kg hal volt. Ez szinte pontosan megegyezik a 2015. évi adattal. 

2016. évben három helyen volt beszerezhető a horgászvizünkre érvényes napijegy. 

Megbízottjaink összesen 1.732.000 Ft értékben értékesítettek napijegyet az elmúlt évben.    

A vízpart karbantartása körében a kaszálási munkákat vállalkozóval végeztettük el, társadalmi 

munkák során több környezetalakítással kapcsolatos feladatot teljesítettünk. A vállalkozó a 

megkötött szerződés alapján két veszélyes fűzfát távolított el, és két fa fagyöngymentesítését 

teljesítette. A legjelentősebb lépés a két kishíd megépítése volt, illetve kihelyeztük a 

horgászhelyeket jelölő táblákat is. Használhatóvá tettük a keleti oldali kisparkolót. Valamint 

tárolót építettünk a halőrház mellé. 

Az alsó tónál tulajdonképpen befejeződött a földfeltöltés, a belső résznél a vízátfolyásos rész 

rendezés van még hátra.  

Ezeken a nagyobb léptékű feladat végrehajtásokon túl, több olyan kisebb karbantartási 

tevékenységre is sort kerítettünk, melyeket a vízpart könnyebb használhatósága indokolt.  

A halőrzési feladatokra további három új társadalmi halőröket képeztettünk ki, így jelenleg 7 

személy lát el ilyen feladatot.  

Szerződést kötöttünk Kiss József hivatásos halőrrel, aki segíti a társadalmi halőrök munkáját a 

közös ellenőrzésekkel, illetve önállóan is várható a megjelenése. Kérem a horgásztársakat, 

hogy segítsék munkájukat!  

2016. évben a hagyományos májusi horgászversenyen túl egy hagyományteremtő szándékkal 

létrehozott 24 órás horgászversenyt is szerveztünk. Mindkét versenyen nagyszámú nevező 

volt és jó eredményeket értek el a megmérettetésen.  

Egy kisebb csapattal részt vettünk a megyei szövetség által kiírt finomszerelékes 

horgászversenyen is a zalalövői Borostyán horgásztavon.  

A múlt évben, a korábbihoz hasonlóan a horgásztóból megfogott halak felajánlásával 

támogattuk a pusztaszentlászlói Falunapot, melyekből halászlét főztek és osztottak szét a 

rendezvényen résztvevőknek.  

2016. évben egy közgyűlést tartottunk, rendkívüli közgyűlés nem vált szükségessé.  

Az egyesület tagsági nyilvántartása jelenleg naprakész állapotú, valamint szintén teljes 

feltöltöttséggel kezeljük a SZÁK programot.  

Az alsó tó jogi helyzetének rendezésének folyamata jól halad, az önkormányzat 

kezdeményezésünkre a tóvá alakítást elvégeztette, már csak a halgazdálkodási jog 

nyilvántartásba vétele van hátra. Ehhez egy új együttműködési megállapodás megkötésére is 

szükség van. 
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Megállapodást kötöttünk a keleti part mentén lévő mezőgazdasági földterület 

gazdálkodójával, mely biztosítja a zavartalan vízpart használatot, az un. taligaút teljes 

használatát és az új kisparkoló használatát is. 

2016. évben az SZJA 1%-os felajánlásból 61.304 Ft bevételünk keletkezett, melyet 

haltelepítésre költöttünk el. Ezzel kapcsolatosan meg kell jegyeznem, hogy 2017. évre 

egyesületünket, a 2014-es év szabálytalan elszámolása miatt, kizárták az 1%-os felajánlás 

elfogadásának jogosultsági köréből. 

Szintén negatívumként említeném, hogy a 2016. évben elkészített és benyújtott működési 

pályázatunk ismeretlen körülmények között törlődött a pályázatírói felületről. A vezetőség 

döntése alapján a két fenti ügyben nem kívánunk vizsgálatot indítani. A működési pályázatot 

2017. évre ismételten benyújtottuk.      

2016. évben teljesítettük a közgyűlés által megtervezett programot, olyan tevékenységet 

végeztünk, mely előmozdította az egyesület alapszabályában rögzített célok megvalósulását. 

Kérem a szóbeli beszámolóm elfogadását! 

Dr. Jandó Zoltán sk. 


